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ТИЖНЕВИК ПРОМІНЬ ТИЖНЕВИК

літератури, науки, мистецтва й громадського життя.

п і с л я  н о н і .
День занявся! Схід в огні. 
Сонце вдарило промінням.

Б далині,
В височині

Ллються хорами пісні 
Над недавнім безгомінням.

Ніч таїла все в собі:
Тихий настрій молитовний,

Гніт журби 
Без боротьби,

Сон забитої юрби 
І  душевний жах безмовний.

Ніч давила нас у тьмі,
Ніч душила гук трівоги.

Ми самі 
Були німі,

Навіть дихати грудьми 
З повних сил не мали змоги.

Ми стрічали ніч в біді,
Всі заглушені й беззбройні

І  бліді
Од давніх дій,

Од провалених надій,
Мали рани незагойні.

День занявся! схід в огні. 
Куймо ж щастя, поки видно!

В далині,
В височині

Ллються радісно пісні 
Такъ чаруюче й побідно....

Гр. Чупринка

„Баришёнька“.
В хаті й біля хати Сидоренчихи шамотня, 

гамір, біганина. Баби та молодиці з діловим, 
заклопотаним і трошки переляканим вигля
дом бігають то з горниці в кухню, то з кухні 
в горницю, вискакують на двір, прожогом 
виливають з мисок, макітер і знову біжать 
у хату. На долівці клапті соломи, попіл, роз
лита вода. На дворі товпляться баби, зази
рають у вікна горниці й склавши руки під 
грудьми та похитуючи головами, шепочуться. 
Дітлоха нишпорить по-між спідницями, дря- 
паеться на вікна й прилипає до шибок, ши
роко з таємним жахом і цікавістю роздираючи 
очі. Вони нічого не бачуть через бабів, що 
товчуться в хаті, але їм все таки страшно, 
їх здирають з вікон, дають штовханів та ля
пасів, одначе вони не плачуть,—не до того.

На груші, на самому вершечку сидить 
Сашко, кидає сухими гилячками в хлопців і 
огризається. Він сховався туди від бабки 
Соломії та тітки Катрі. Вони трохи не розір

вали того чортового лобуряку, шибеника. 
Та де ж, нікого не питаючи,—там же розум
не таке, що Господи!—нікому ні слова не 
бовкнувши, схопився на коня та й гайнув 
у Соковате по лікаря! От-от має приїхати 
дохтурка. А що тут може та дохтурка зро
бити? На віщо вона, на якого ката? На той 
світ заправторити? З тих дохтурів тільки й 
того, що після них попа клич.

Прийшлось зараз же запрягать в воза ко
ней, та мерщій гнати на хуторі по бабу Чап
лю. Думали, що якось Бог поможе і без баби 
обійдеться, але як той розумник, школяр 
отой чортів, вихопився з дохтуркою, то треба 
ж рятуватися.

Тепер баба-Чапля вже порається, слава 
Богу, біля Сидоренчихи.

Чоловіків ні в хаті, ні на подвіррю не вид
ко. Котрі в полі сіно косять, яких погнали 
на окопи, а більшість на війні.

День соняшний, яснонебий, тільки де. не
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де пухнаті сиві кужелі випинаються з за об
рію. Вчора був великий дощ і трава ще 
помьята й зализана від його.

Сашко часом злізає трохи нижче,, шопотом 
кличе Юхима, свого товариша й питйється, 
як там у хаті. Юхим, довгобразий, з вели
кими чорними очима, гострим підборіддям, 
в студентському позеленілому картузі, моргає 
йому і хита головою, мовляв — нічого, не 
турбуйся. Сашко завзято спльовує вниз і пе
рекривлює бабів. Від того, що він перехилився 
вниз, лице йому червоніє й очі робляться 
пукатими. Одного чобота йому здерлр, як ло
вили за ноги, коли він тікав на ґрушу, кар
туз загубив сам. Біляве волосся, жовте на 
кінчиках, стирчить наперед сердито й уперто.

— А ти сиди там, сиди!
— «Сиди там, сиди»!
— Ог я тебе перекривлю! Аж на кутні 

засмієшся! Ач яке добре! Мати помірає, а 
воно сидить на груші та з людей сміється! 
От-так тепер по тих школах вчать.

— «По школах»! Боюсь я вас!
І  Сашко знов лізе вгору й дивиться на 

шлях, що вьється поза церквою. Але там не 
видно ще дохтурської брички. Тільки череда, 
розсипавшись по царині, мляво пересовується 
вздовж дороги. ___

В горниці на полу' лежить Явдоха Сидо- 
ренчиха. Вона родить уже другу добу. Два 
дні й дві ночі в хаті стояв несамовитий крик 
її, зойк, верещання дітей. Губи її блідо-сині, 
покусані, запечені нелюдською мукою; руки 
й Щоки подряпані нігтями; волосся розпат
лалось, кільки раз промокало потім висиха
ло і збилось в тонкі, немов з личаків, пасми. 
Тепер вона заціпивши зуби, мичить, як зам
кнена в хліву корова, корчиться і боже
вільно закочує жовті з червоними жилками 
баньки під лоба. Жовте, спухле, з синяками 
лице, вкрите потом і здається намазане салом. 
Коліна підняті до гори і живіт випинається 
над грудьми. Коли до неї звертаються, вона 
вже нічого не чує й не розуміє. І  здається, 
коли б загорілася хата, вона б так само ле
жала, корчилась і закочувала очі.
• Коло полу стоїть лава. На лаві ночви, мис

ки, макітри, ложки, віхті соломи, попіл. Біля 
Явдохи помалу порається баба Чапля, ма
ленька бабуся з червоними без вій, гострень
кими оченятками і маленьким ротиком, зібра
ним до купки, як зашморгнутий кисет. Вона 
знає своє діло й не хапається.

В хаті ще душ пьять бабів з засуканими 
руками, спітнілих, червоних, зтомлених. Дух 
спертий, кислий, тяжкий, пахне кужухами, 
сирівцем, паленою соломою. З вікон на стіл 
лягли червоно-жовті смуги сонця й золотять 
на стіні старі запорошені рожі з паперу.

Баба-Чапля щось шепоче про себе і вели
кою ложкою колотить в мисці воду, попіл, 
сіль, товчене шкло і мочу маленької дитини. 
Баби пильно, з побожним острахом і напру
женими очима стежать за кожним її рухом. 
Маленька, сухенька, червоноока і висхла, як 
грушка - кисличка, вся в темному, — вона 
здається їм страшною й могутньою.

Породілля стогне, скриготить зубами, наче 
кусає сахар, йорзає ногами, синіми на лит
ках, покусаними блохами з довгими й задер
тими догори, як полозки санчат, великими 
пальцями. Баба-Чапля починає голосніше, 
шепотіти:

«Алілуя на березі, під берегом, на сірому 
камені. Там стояли три архангели. Один Ма- 
саїл, другий Самаїл, третій Гавраїл. Один 
мішає, другий надихає, третій випихає»...

Явдоха скрикує, потім рявкає зо всеї сили, 
криво набік роззявивши рота, корчиться, сова 
ногами, дряпа руками круг себе і кричить 
так, що дзвенять шибки в вікнах. Баби во
рушаться, хрестяться, непокійно мнуться і 
на лицях їм такий вираз, ніби це їх корчить 
і вони от-от самі закричать. Але баба-Чапля 
спокійно колотить у мисці і шепотить. По
тім озирається до бабів, киває їм і кладе 
ложку на лаву.

— Держіть...—коротко каже вона, пока
зуючи на Явдоху.

Одна залазить на піл і від стіни тримає 
Явдоху; друга держить за ноги, третя за го
лову. Всі шепочуть молитви і зхвильовано, 
з страхом зиркають на бабу-Чаплю. Тепер 
саме починається справжнє виганяння чорта.

Баба-Чапля бере миску в обидві руки, щось 
зтиха шепоче над нею, схилившись і дивля
чись у . густу, сіру мішанину. Потім повер
тається з нею на схід, дмухає, далі на захід 
і дмухає. Так на всі боки. Тоді ще щось 
шепоче в миску і, кивнувши бабам, щоб дер
жали, підносить миску до рота Явдосі.

Явдоха мичить, рветься, реве і з очей, як 
у , замученої коняки, котяться буйні кала
мутні сльози. Вона не чує нічого й не бачить 
спасеної миски, що має врятувати ії.

— Явдохо!—зтиха кличе баба-Чапля.— Яв- 
дохо, випий.

Явдоха сіпається, хрипить, а за нею сіпа
ються й хитаються баби, що держуть. Тоді 
баба-Чапля велить ще одній бабі ножем роззя
вити рота Явдосі. Цід крик Явдохи рота роз
зявляють і баба-Чапля вливає туди з миски. 
Густа, смердюча мішанина льється на щоки, 
на шию, на плечі Явдосі. Явдоха вмить сти
хає, якусь хвилину лежить, немов здивована, 
потім ще з більшою силою, несамовито кида
ється, вибиває миску з рук баби-Чаплі, вири- 
ваєтся, схоплюється й хоче бігти. Але її знов 
хапають, кладуть, тримають. Баби зовсім пе
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релякані, сопуть, тупцюють біля полу. Тільки 
баба- Чапля не турбується, не тупцює й не ля
кається. Вона все знає, .її нічим не здивуєш. 
Мовчазна, маленька, сухенька, вона знає своє 
діло. -
. — Держіть, держіть...— каже вона так, 
ніби ті піймали, курчя.—Все буде добре. Це 
«і» виходить. Алілуя, алілуя, алілуя...

Потім заплющує своі червоні оченятка, стоїть 
так якусь мить і тоді говорить:

— А тепер, тіточки, треба .виганяти.
Ви двоє держіть, а ви двоє мніть черево. 

Місіть, як в діжі. Руками, руками!., отъ тако... 
Ну!

Дві баби нерішуче стають біля живота Яв- 
дохи, як біля дізки і, подивляючись на бабу- 
Чаплго, чи так вони роблять, починають злегка 
надушувати на черево.

— Дужче, дужче! Добре місіть. Чого мне
тесь! Баби натискують дужче, входять в азарт 
і вже місять з усих сил. Явдоха витріщає очі, 
задихається, не може кричати і з рота її 
дико, шматками виривається несамовитий, зві
рячий рев.

** *
Але в сей мент на подвіррю чути дзелень- 

чання дзвоників, тупотіння коней, ГОМІН, 
крики. Баби, ті що не місять, кидаються до 
вікон і зараз же з жахом шепочуть: -

— Дохтурка приїхаля! Дохтурка! Швидче, 
тіточки, швидче!

Тіточки починають ще з дужчим завзят
тям місити Явдоху.

Двері прожогом розчиняються і в хату 
швидко входить дохтурка. Місильниці озира
ються* _але не кидають своєї роботи. Баба 
Чашщ стоїть, дивиться на Явдоху і щось 
■серйозно та суворо шепоче. Дохтурки вона 
доби не помічає.

— Що ви робите?!-^-скрикуе дохтурка і ки
дається до. полу. Баби спиняютьсяддйвляться 
на неї, витираючи голими руками піт, що 
рясно вкрив їхні червоні, розпалені лиця. 
Явдоха лежить тихо, зомліла.

Але., придивившись до дохтурки, баби ди- 
гвуються: це не дохтурка, а якась собі пан
ночка, молоденька, гарненька, зовсім дівчина! 
Білява, румьяна, на голові легесенький, у 
квіточках капелюх, біленьке, як з павутиння 
ялаттячко на ній, — тільки до танців. Страх 
їхній опадає і вони з посмішкою перезира
ються. Баба-Чапля. скоса, тільки раз зирка 
;на панночку й каже 'бабам:

— Дайте пірьїну, треба в носі полоскотать,
: зомліла Явдоха.

Тим часом дохтурка підходить до полу, 
одпиха тітку Катрю, бере за руку Явдоху й 
■тримає так для чогось. Сама дивиться їй в 
•обличчя. .Потім цочинає розпитувати, що, як,

коли. Голосок її ніжний дзвінкий, вії на 
очах білі, як лен, довгі, а очі великі, сірі. 
Верхня губа, як у дітей, задерта до гори.

Баби відповідають знехотя, поглядаючи на 
бабу-Чаплю. Та посміхається тонесенькою, 
як волосинка, Посмішечкою, а оченятка, без 
вій, червоні, гостренькі, дивляться вбік. Роз
питавшись, панночка починає, оглядати Яв
доху, делікатно торкаючись руками до її тіла. 
Усі слідкують з усміхом в очах.

— Ну, баби, діло погане, ви її замучили,— 
каже, нарешті, дохтурка,— треба рятувати. 
Так дитина не вийде. Треба щипцями витя
гати. А ну, поприбірайте з лави все це сміття! 
Швидко!

Баби, перестають посміхатися.
Дитину щипцями витягати?! Та вона ска

зилася, ця баришенька? Наче дохле кошеня з 
криницї якимись щипцями витягати! Оце так!

Дохтурка бере невеличку скриньку, що при
везла з собою й поставила долі біля себе, 
одсуває з лави миски і ставить скриньку на 
лаву. Така проворна, моторна, аж куди вам! 
Так, гадає собі, й кинуться їй помагати, рі
зати живу дитину.

— Ну, швидче, баби, швидче! Чого стоїте? 
Може померти людина!

— А що ж це буде? — питає тітка Катря. 
Що це ви хочете робити?

— Дитину витягати. Вона так не пройде. 
Мати померти може і дитина теж.

— Та як же витягати?
— Щипцями. Ось цими.
Дохтурка витягає з скриньки щось бли

скуче, "похоже на великі ножиці, й показує 
бабам. Потім кладе назад, швиденько засукує 
руки виймає з скриньки білий балахон, одя
гається в його, а сама тим часом розсказує 
щось про те, що дитина так не пройде. Баби 
слідкують за нею, топочуться і не вслуха
ються в її слова. Вони вже знають, до чого 
це йдеться: баришенька, дитину просто роз
ріже Та й витягне. Було це саме з Одаркою 
Безтямною, як возили її в земську больницю.

— Ну, ну, баби, часу нема, кожна хвилина 
дорога. Бачите, породілля лежить без памьяти. 
Треба поспішати.

Хто зна, чи помічає дохтурка, що думають 
баби, вона собі одягається, скидає капелюха, 
засукує рукава, миє руки якоюсь пахучою 
водою пляшечки, витирає тою самою во
дою оті страшні, щипці та весь час балака 
так, наче ті баби приятельки її.

— Та що ж то ви хочете робити, бари- 
шенько?—нарешті обзивається баба-Чапля, 
дивлячись у бік і все так само тоненько по
сміхаючись. «Баришенька» дивується.

— Та я ж вам кажу, що! Дитину витягати.
— Та отими ножами?!
— А тозк. Не ножами, а щипцями. Ну,
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роді балакать. Держіть хвору. Беріть за руки, 
за ноги.

— Та щоб мені руки одсохли, щоб я хоч 
торкнулась!—раптом з серцем, спалахнувши 
вся, говорить тітка Катря. — Щоб ото я 
рідну сестру та на той світ своїми руками 
одправила?! А ще чого вигадайте щипцями! 
Бач мені! Оттаке! їдьте собі туди, звідки 
приїхали, Хто вас кликав? Не треба нам 
ніяких дохтурів!

Дохтурка іцурить свої сірі очі з'пухнатими 
білими віями і губи їй злегка бліднуть. Вона 
робиться відразу старішою, поважнішою.

— Не балакайте, тітко, чорт-зна чого, й 
робіть, що вам кажуть, — говорить вона тихо.

-т- А як же! Оттак зараз і робитиму. По
слухалась. Та щоб душі спасенія загубила, 
рідну сестру зарізала!

Баби теж починають з шопогу переходити 
помалу на голосну балачку і, нарешті, в хаті 
здіймається крик і галас. Знадвору тим ча
сом входять ще баби, розпалюють одна одну, 
отовплюють лікарку, не слухають її, кричять, 
деякі аж сікаються до неї. Очі всім горять; 
злі, роздратовані іскорки поблискують все 
частіще; вимахують руками, закарлюченими 
пальцями.

Лїкарка блідне й трівожно озирається на 
двері. Пройти туди неможливо. Та й знає 
вона, що як викаже страх, то цим може ви
кликати ще більший вибух злости. Вона стоїть 
у своєму білому балахоні, щурить сірі очі, по- 
кусює губи й час від часу пробує говорити.

Але її не слухають. Десь узялася пірьїна і 
баба-Чапля вже засуває її в ніс зомлілій, 
непорушній Явдосі. Баби гвалтують, ворожою 
стіною стають між бабою та лїкаркою й по
глядають так, що, мовляв, тільки спробуй 
перепинять бабу. Пірьїна не помагає. Тоді, по
шепотівшись, баби хрестяться і знов почи
нають місити Явдоху. Лікарка, побачивши це, 
широко розплющує очі, па мент кам’яніє, потім 
раптом все лице її спалахує вогнем, вона ки
дається на стіну бабів і, розмахнувшись, зо 
всеї сили бьє по лиці одну бабу, потім другу, 
третю, розпихає, хапа за руку місильниць і 
одпихає з такою люттю, що тітка Катря за
точується й трохи не пада.

— Геть звідси, чортові душі! — кричить 
вона і губи їй помітно для всіх дріжать.

Вона знов кидається на юрбу і бьє кого 
попало. Баби ошелешені й злякані, сунуть до 
дверей, ТОВПЛЯТ̂ &ї й йк вівці викочуються 
в сїни й на двір? '

— Я вас під суд усіх оддам, я вас в 
тюрьмі погною за це! Геть звідци, щоб ні 
одної мені тут не було! Геть, геть усі!

Е, ця баришенька не плоха собі вдалася!
Молода, молода, а ручка така, що аж за- 

шарили^ь щоки тих, яким попало по ляпасу.

А найбільше утишують бабів такі слова, як. 
«суд», «тюрьма». Вони зразу згадують, що 
ця баришенька — начальство, що приїхала^ 
на земських конях з дзвониками. '

Баба ж Чапля наперед усих опинилась на 
дворі, їй теж загилила дохтурка. Стійте! Не: 
всі виходьте. Дві бабі зостаньтесь тут! По
магать мені, будете От ви задні! зоставайтесь!

Дві молодиці, що найменьче галасували,, 
а через те не поспішали з хати й опинились 
позад усих, нерішуче зупиняються, дивляться 
на дохтурку й вертаються. - Замкніть дверіЕ 
Нїкого не пускайте Я вам покажу.

Біляве, як вїї, волосся дохтурки розкудов
чилось і золотистими пасмами спадає їй на 
зчервоніле Сердите, рінпче лице. Губи вже
не дріжать, очі не щуряться. Вона покрикує 
на бабів, строго наказує, як тримати, що ро
бити, ступає твердо, і дивиться на Явдохуг 
теж з таким виглядом, ніби Має не дитину 
витягати а битися і з нею.

А на подвірьї тим часом стоїть гомін і гу
діння, як у вуліку серед потрівожених бжіл. 
Ті, що не були в середині, розпитують, хвилю
ються і сердяться. Та як?! Злякались якоїсь 
дївчини?! Та що, що дохтурка?! Та вона має. 
право різать живу дитину? Хто то дав їй та
ке право? Де то видано таке?!

Сашко вже давно зліз з груші, скинув дру
гого чобота і бігає серед бабів, жадно при
слухаючись до балачок. Часом шепочеться з- 
Юхимом і' трівожно поглядає на вікна за
ліплені бабами та молодицями.

Молода лікарка теж чує грізний гемін з- 
надвору. Вона вже трохи заспокоїлась і трі- 
вога холодком подуває їй на серце: а що як 
уже пізно, як дитини врятувати не можна,, 
як помре породілля? Чи вийде вона живою 
з цього бабьячого киплячого казану? А тут 
ще одіслала кучера з кіньми на станцію.

Явдоха лежить непорушна і здається мерт
вою. Сині, брудні ноги її лежать пальцями 
догори, рівно й моторошно. Живіт випнутий,, 
жовтий, страшний.

Трівога дужче обхоплює лікарку й руки 
починають дріжати, коли вона береться за. 
щипці. На молодиць вона вже не кричить, а 
говорить лагідно, коротко, одривисто. Часом 
поглядає на вікна, заставлені плямами лиць,, 
од яких у хаті зовсім темно, хоче крикнуть, 
щоб одступились. не застували, але про себе 
маха рукою й береться до операції.

Баби прикіпають до шибок і стежать за нею.
— Бере, бере ножі! — сповіщають вони зад

ніх. І  слово «ножі» розходиться серед натовпу, 
наганяє страх, злість, обурення.

— О! Дивіться, дивіться, що робить! Го
споди, Цариця небесна, ріже! вже ріже! Але 
Явдоха кинулась! О, кричить! Чуєте? Чуєте?'
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Навіть крізь скло вікон чути несамовитий 
крик Явдохи, що прийшла до себе і знов 
бьється та рветься в руках двох молодиць. 
На нодвірьї хвилювання доходить до того, 
іцо юрба кидається в сіни, торга, бьє в двері 
й кричить:— Не даймо різати!! Пуска-ай! 
■Очиняй двері! Бийте її, стерву! Що це таке?!

Знадвору бьють у вікна, шарпають, одна 
шибка з дзвякотом бьється й пада всередину 
в хату. Крик Явдохи тоді дується ще голос- 
ніще, несамовитіще, підіймає мороз по тілі. 
Очі всім стають круглими дикими, повними 
жаху й накипілої люті.

А біля полу між колінами Явдохи стоїть 
лікарка і, щось беззвучно про србе говорячи 
иблідими губами, вся закрівавлена, робить своє.

Коли двері під напором розлюченої юрби 
одщіпуються й розчиняються і весь натовп 
•оскаженілих жінок вривається з галасом у 
хату, лікарка підхоплює на руки дитину .і 
підводиться. Серед гамору чується пронизува
тий дитячий крик. На руках дохтурки,.зак- 
рівавлених, покритих слиззю, лежить жов
тяво-червоний шматочок мьяса, ворушиться, 
випинається і тоненько верещить. Явдоха ж 

Ііежить тихо-тихо, звісивши одну руку з полу 
ій ледве водить зтомленцми, але вмить заспо

коєними очима. В хаті зразу зтихає. Галас за- 
мірає в сінях, в кухні, на дворі, біля вікон.

— Витягла, витягла! Живе! І Явдоха жива! 
Та малісеньке, крихотне. Та матінко ж моя! 
Витягла! Живе!
, Обличчя всі повернені до полу, до шматочка 

живого, червоного тіла, розлізаються в по
смішки, добрі, зворушливі, соромливі. Зараз 
же десь беруться ночви, окріп, пелюшки, 

Дохтурка скидає свій закаляний кров’ю бала
хон, миє знов водою з пляшки руки, потім свої 
«ножі» і вже посміхається, лукаво щурячи одне 
око й збіраючи хитрі, добрі зморшки на носі.

А коли її виряжають уже з двору, баби 
товпляться круг брички, хапають її за руки, 
цілують, просять полічити їх. Сашко сидить 
на передку з кучером, за яким бігав на село, 
гордо, торжествуюче погляда на юрбу і ве
село підморгує Юхимові, який стоїть біля 
брички й заздро дивиться на його.

І  довго ще після того, як зтихає дзвоник 
за церквою, гомонять на нодвірьї Сидорен
чихи баби. Сонце сідає за городами, сиві ли
сти капусти стають червоними й блискучими. 
Голосніще кумкають жаби, подихає димом з 
села, люди варять вечерю.

В. Винниченко.
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В шатах ночі тіні білі 
Освіт зоряний наділи,
Мріють, мліють на прогалах,
На високих п’єдесталах.

Тут і там і скрізь навколо 
Сяють руки, груди, чола...
Весь в обіймах теплих ночі 
По між них каскад рокоче.

Зорить зорь невтомна зграя— 
Фея ночі прилітає.

І  зачувши феї крила 
Стрепенулись тіні білі,
Тихо сходять з п’єдесталів 
1 несуть ся в темні далі.

З - н а д  полявин, над каскадом 
Сходять білі ряд за рядом 
І летять під темні шати 
На таємную пораду.

І  летять несуться тіні л 
В сутозорянім промінні,
Линуть срібнії отари 
Всі до купи, всі до пари,
Льотом тихим, льотом білим, ,
Руки в руки, тілр з тілом...

Залунали темні всюди:
Т’ам тремтять в зітханнях груди, 
ІЇід назором темним ночі 
Хтось цілує, хтось шепоче,
Там ламають руки білі,
Там воркують, там замліли...
Від діброви до діброви—
Рокіт ніжної розмови.

Досвіт зорі заступа^—
Фея ночі одлітає.

І рознявши знову руки—
Без прощання і без муки 
Тіні тихі, тіні білі 
З —над полявин прилетіли,
Піднялись і знову стали 
На високі п’єдестали.

Будуть завтра як і вчора 
Знов холодні їхні чола;
Не колихне, не розбуде 
Промінь сонця білі груди.

А таємную мережку,
Що накинули на стежку 
В ніч зітхання ноги босі—
До схід сонця змиють роси...,

$1. Ф ін ськи й .
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Саня выняла затичку з пляшечки чорнила, 
яке вчора звечора купила у крамничці на
проти, примостилась біля столику і взяла в 
рот кінчик пера. Подумавши, вона написала: 
«Дорог..» і зупинилась. Власне, вона й сама 
ще знала, кому хотіла написати, а написати 

. дуже хотілось,—зараз вона мала йти в лікар
ню, де її, мабуть, покладуть на операцію.

Сірий ранок несміло через вузенькі шибки 
. дивився в кімнатку. Незатишна, поганенька 
кімнатка, а . от тепер чогось шкода кидать 
її,—все ж таки вона краще за ті білі, високі, 
строгі та непривітні палати, де їй доведеться 
лежати. От як би хоч листа кому небудь на
писать! Але кому?

Саня підвела очі догори і стала пильно ду
мати. Стеля спускалась майже на саменьке 
вікно і, здавалось, придушувала всю хатинку, 
а з нею й усі образи, які лишило життя. Ні
кого не знаходилось такого, кому б хотілось 
написать, дуже-дуже хотілось. А іменно так 
тільки й треба було писать перед операцією 
Це ж все одно, що на смерть іти.

Згадалась приятелька дитячих літ, білява, 
гарненька Маруся, але Саня чула, що вона 
вже два роки, як вийшла заміж за около
дочного і живе тепер в Полтаві. Чи слід же 
порядній емігрантці писати до жінки около
дочного? Хіба тітці? Перед очима Сані стала 
велика, жіноча постать, з закоченими рука
вами, грубим, як у дворника, голосом і віч
но набурмосеними очима. Хай їй, не треба. А 
більше й нікого нема. Нігде, ні тут у Пари
жі. ні там на далекій Вкраїні.

Глянула на годинника. 0й-бо, вже ж де
сята година! А. ще ж треба отій заказчиці 
сердитій роботу нести.

Хутенько зашомоталася, туди приткнула те, 
туди се, та й прибрано. Долі під столом луш
пиння з цибулі та клапті матерії лишились. 
Перед операцією негарно кидать хату з бру
дом. Віничком підмахнула під ліжко і задо
волено озирнулася. Ну, тепер хоч і на ту 
прокляту операцію. Ой, та й не хочеться ж 
іти на неї! Ще хоч би кому розсказати, по
говорити, пожалітись, якось воно легче було 
б. Але кому? За роботою розгубила товари
шів емігрантів; старі десь роз’їхались, нових 
часу не було надбати.

Обома руками начепила на круглу голеву 
сірого, розлі злого капелюха, на якому бо-зна 
для чого примостилась велика зелена птиця 
похожа на сиворакшу. І  підійшла до дзерка
ла. Bqho одбцло широке, скуласте, в ласто
винню лице з маленькими, жвавими оченят
ками і великими, соковитими, як у негрів,
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губами. Негарне лице, що й казать, але їй 
так шкода стало його, що захотілось погла
дити,—-чи доведеться ще коли бачити його?

Ще раз озирнула свою мансарду. Стеля ни
зько-низько насіла на вузеньке віконечко; 
таке затишне т’а високе-високе, неначе на 
дзвіниці.

На вулиці весна, парижська, не наша, якась 
занадто пишна, розквітла. Не дзюркотять 
струмочки по вулицях з соломинками, проб
ками, лушпинням од насіння. Асфальт сухо 
та чисто блищить та такий чепурний, що й 
плюнути страшно. Французи ціпочками по
кручують, як містечкові еврейчики на буль
варі. Вулиці корридором женуть у далечінь; 
грохіт, гамір, дзвякіт; миготять спиці вело
сипедів; якийсь біс гуде в дуду; хтось виспі
вує жалібно та так сердечно: то «маршан да- 
бі», той, що купує старе дрантя. А їм не тре- 
бана операцію,—ідуть, ідуть собі,щасливі. А. 
додому прийдуть,—там їм і родичі, і діточки.

От уже й той будинок, де живе сердита 
заказчиця, великий, темний, з балкончиками. 
Скільки разів підходила до його, а балкончи
ків ніколи не помічала.

Потягла «а дзвіночок і сама собі швидень
ко подумала: «Чорт її бери, хоч і сердита, а  
розскажу їй про операцію. От злякається».

Двері очицила молоденька, підмальована 
поноївочка. Хвартушок на ній з кишенька
ми, така собі ловкенька дівчинка.

— Вам кого?
— От роботу принесла. Мені пані треба по

бачити.
— Пані дома немає. Роботу дайте мені.
Саня зайнялася.
— Та мені, знаете, ще поговорить треба. 

Серйозне діло..
— Сього дня не можна, пані поїхала..
Поправила перед дзеркалом кучеряву пас-

мочку волосся і розчинила перед Саньою две
рі. Так. Постояла Саня на сходах, зітхнула і 
помалу пішла вниз.

Побіч тротуарів тяглися намети з городи
ною,—червоні, блискучі баклажани; цвітна 
капуста з шаршавими наростами, як бородав
ки; чорні земляні груші. Червонів високий 
сілует церкви Мон-Руж і крізь її чорні, різ
ні двері кротко миготіли малесенькі, жов
тенькі вогник^ свічок. От як би не емігран
тка, зайшла б та хоч постояла всередині. 
Може б не так самотно та тоскно було на 
душі.

Хоч би спізнитись в лікарню!
І все ж таки помалу потягла до входу в 

підземну залізницю «метро».
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Тут тисся цілий натовп. Треба було довго 
стояти в черзі, щоб узяти білета. Вона стала 
за спиною робітника в блакитній блюзі і та
ких же штанях. У його через* плече висіла 
металична скринька з струментом. Робітник 
посунувся і дав їй місце,—такий делікатний 
парубчак. І  очі йому такі добрі, а шия сильна* 
широка,—десь, добрий собі чоловік. Сані за
хотілось побалакати з ним, але вона довго не 
могла од важитись, переступала з ноги на ногу, 
скоса поглядала на робітника так, немов мала 
вилаять його, і нарешті бовкнула:

— Хороша погода сьогодня!
— Що кажете?—делікатно осміхнувся він.
— Кажу, погода хороша.
— А, не погана, не погана!.
Француза хлібом не годуй, а про погоду 

побалакай.
— На роботу, мадмуазель?
— Ні, я не на роботу. Я, знаете, той... я 

на операцію, в лікарню...
Але кінчити не можна було, бо треба було 

брати білета, не стоятиме ж публіка за нею, 
чекаючи, коли вона розскаже. Не встигла 
сховати в кишеню гаманця, як блакитна блюза 
вже миготіла далеко попереду в натовпі. Де 
тут догнати в такому киплячому казані лю
дину? Біжать, сунуть лавою, наступаютв на 
ноги, нікому ні до кого нема діла, хоч би 
тобі оттут перед ними робили операцію.

Під землею було темно, душно; пахло ка
мінним вуглем, вохкістю. Електричні лих- 
тарі світили ніби в хмарі або під стелею парні. 
На білій вистеленій кафлями стіні величез
ними літерами були4 розписані реклями: Du
fay elle, Chocolat Meunier, Dufayelle.

Десь чувся грохіт. Здавалось, щось силу
валось залізними кігтями видряпатись із ту
неля і стукалось об його стіни. Випірнули з 
чорної діри блискучі вагони, підкотили до 
перону і зупинились, неначе віжками спинені. 
Дрр! дрр!—враз порозчинялись двері і шугнув, 
як дим, народ із них. А намісць цього посу
нув той, що ждав. Знов задирчали двері, ко
ротенько свиснуло щось на дворі і понесло 
в другу діру, з ляскотом і грюкотом.

Саня стояла у кутку, притиснена до стіни 
великим кошом якогось хлопця. Сісти й ду
мати не можна було,—та й байдуже, скоро ле
жатиме! Кіш надушував на руку, визволитись 
ніяк буде. Але хай собі, на операції ще гірше 
буде, а от же сама йде. І  їй захотілось роз- 
сказати хлопчикові, куди вона їде і як їй 
болить у середині. Але вагон притишив ходу, 
хлопчик підтягнув вище коша і пішов із ва
гона. На місце хлопця стала парочка: дівчина 
під руку з панком. Вони неодривно дивдлись, 
як тільки те вміють одні французи, в очі 
одне одному, не соромлячись і не звертаючи 
ні на кого уваги. От як би цій довелось так,

як їй, Сані, вона мала б кому розсказати, 
пожалітись. І  їй до сліз стало жаль себе, схо
тілось притулитись головою до стіни і гірко, 
як в дитинстві, заплакати.

— Palais de Iusitice!—закричав кондуктор.
Саня здригнулась і метнулась до дверей. 

Серце застукало часто-часто. На плацу со- 
няшне світло різнуло по очах, дихати стало 
легко після тої підземної діри. Але Саня йшла 
дуже помалу. І  що ближче вона підходила 
до лікарні, то трівога і туга все більше на
лягали. І  що ясніще й веселіще було нав
круги, то самотніще ставало на душі їй.

От і парапет Сени. По .стінці вилося щось 
зелене з червоним, мабуть торішній дикий 
виноград. Вода в Сені, звичайно, така важка, 
каламутна, тепер поблискувала веселими іскор
ками і здавалась такою привітною. Собор 
Нотр-Дам тихо стояв, ніби охороняючи спокій 
річки. На плацу на возиках лежали квітки, за
горнуті в білий папір,—якісь сині, немов вмо
чені в синьку, далі троянди, блідо-рожеві, 
на їх ще краплинки води, мабуть поливали 
недавнечко. Стара жінка, що продавала квітки, 
кидала крихти хліба горобцям. Ті нахабно 
під самими ногами їй бились, видирали одне 
у одного і всі разом спурхувалй, як стара 
робила якийсь несподіваний рух.

Саня підійшла до возика і довго вибірала 
серед квіток, що б їй купити. Потім витягла 
з купи гилячку свіжої, пухкої мімози й за
платила за неї два су. В кишені зосталась 
одна монета в п’ять франків, все багацтво її; 
як вийде жива, то днів кілька продержатись 
можна буде. Притулила мімозу до лиця, поню
хала і постояла в неріщучости. Ні, ця жінка 
занадто заклопотана своїми горобцями, вона, 
не схоче балакати. І помалу посунула далі, 
обережно та невміло приколюючи жовтеньку 
гилячку до свого руденького пальта. Біля са
мої лікарні вона стала під стіною. Ноги не 
йшли далі, хоч бий їх. Під грудьми застигла 
важка нудьга та огида. Як би хто взяв та.поніс 
її в ці страшні двері, то вона, може, й не ви
диралась би. А в самої не було сил іти туди.

По другому боці йшли дві постаті. Сонце 
ясно освітлювало їх і дві переломані тіні су
нули по стіні за ними. Старенький чоловік, 
шкандибаючи вів за руку маленьку дівчинйу. 
На плечі ніс чорного величезного мішка, з 
якого звішувались ріжнобарвні ганчірки. На 
поясі теліпався довгий залізний гак ганчір
ників. На ногах йому були великі, з задер
тими передками, немов два човники, чере
вики; один подертий, з його визирав голий 
палець. Дівчинка років пьяти. Личко до гори 
підняте тук уважненько та поважно, немов 
бабуся старенька. А на золотистому волос
сячку Фпурненько зав’язане бантом щось 
червоне, мабуть, одна з ганчірок з мішка.
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Чути було, як вона з того боку тоненьким 
високим голосочком казала старому:
Et р’і on vu prendre la soupe! N’est-ce pas? l)

І  від цього голосочку Сані стало так тепло- 
тепло та сумно чогось. Куди йдуть вони? Дале
ко, мабуть, аж на самий кінець Парижа, десь у 
ті квартали, де кишить злиднями. Дома жде їх 
жінка з голодним, жовтосинім лицем, хвора, 
недвижна. Та й дітей ще купа біля неї. Іти
муть, може, годин кільки, бо чоловік не може 
йти швидкоj шкандибає та й дитині не легко.

От вони підійшли до лави. Чоловічок по
клав мішка на неї, виняв люльку і набив її 
тютюном. Потім полапав по кишенях, не знай
шов сірника і пошкандибав у маленьке кафе,, 
щось сказавши дівчинці. Та серйозно, ніби 
роблячи важну справу,*з усиллям вилізла на 
лаву і поклала ручку на мішок. Тепер ніхто 
не вкраде. Ніжки висіли високо над землбю 
в покривлених манюСеньких черевичках.

І раптом Саню почало дуже тягти до.сеї 
дитини; страшенно схотілось погладити жов
теньку голівку, подержати крихотні, поважні 
такі рученята в своїх, зробити їй щось приєм- 
неньке. Вона почала шукати по кишенях, 
але там нічого не знайшлося. Хіба що гро
шей дать трошки, хай собі купить^мала соло
денького, не часто* мабуть, їсть. Саня ви
тягла гаманця і згадала, що там крім п’яти- 
франкової монети більш нічого не було. Вона 
помяяла гаманець у руці і хутко пішла до 
дівчинки. Коли та підвела на неї свої си
ненькі, серйозні оченята,' Саня простягла їй 
монету і сказала на поганій французькій мові:

— От тобі, маленька, гроші. Скажи бать

кові, щоб він повіз тебе на трамваї і купив 
тобі шоколадку. Добре?

Потім нахилилась і гаряче поцілувала ро
жеву, замурзану щічку. Дитинка так само 
поважно вислухала її, хитнула голівкою, мов
ляв, добре, скажу і сама чмокнула в повітря 
губками. Саня швидко одійшла і, щоб схова
тись, забігла в двері лікарні. Не зовсім зачини
вши їх, вона дивилась на дівчинку. Та сиділа 
якийсь час тихо, потім схопилась, злізла з 
лави, навалившись на неї грудьми і побігла 
назустріч старому. Саня бачила, як вони обоє 
підійшли до мішка і старий уважно та за
клопотано розглядав монету, щось часом пи
таючи у дівчинки і дивлячись по улиці. По
тім звернувся до двох поліцаїв, що йшли як 
раз повз його, ліниво похитуючись і бала
каючи. Один з поліцаїв взяв у руку гроші, 
довго розглядав, потискуючи плечима і роз
водячи руками. Далі вони всі кидали монету 
об землю, кусали її, писали нею на лаві, жесті- 
кулювали і хутко зібрали біля себе цілу юрбу.

Саня посміхалась і вузенькі очі їй зроби
лись теплими та вохкими. Нарешті, старий 
весело підкинув одним плечем і щось сказав. 
Дівчинка радісно. підстрибнула, а поліцаї по
важено потягли далі.

Тоді Саня витерла ребром руки очі, причи
нила двері, причепурила на собі жовтеньку, 
пухку гилячку мімози і рішуче пішла вгору 
по сходах лікарні. Почування в неї було таке, 
ніби вона написала комусь близькому-близь
кому довгого листа про себе, про свою са
мотність, хворобу і операцію.

А. Мінкевич.

с п і в ц і  У к р а ї н и .
Як чуєш ти пісню про славні руїни,
То знай,—ти повинен іти будувать!... 
Сумують і плачуть співці України,
Хоч можуть не плакать, а вже кепкувать.. 
Сміятися можуть од серця над нами, 
Зневаживши наше святеє святих,
Бо ми не проймались палкими піснями 
І  дзвоном натхненним бандур золотих. 
Старці ярмаркові, поети й артисти 
Не можуть забути степів та могил,
Там знов розгориться огонь променистий 
І  з давніх скрижалів обмиється пил."
Як чуєш ти пісню про степ та могили,
Про славну арену та драми її,
То слухай уважно і довго, мій милий,— 
Там драми твоєї й моєї сем’ї.

Гр. Чупринка.

К Р И К У Н А М .
Грізно настрої безладні 
Обхопили кволий люд.
— Де ж ви, душі нероагадні?
Линьте з царства див та чуд.

Вас не чути, вас не чути,— 
Знать, і ви безладні теж,
Знать, не сила вам збагнути 
Бурі грізної пожеж.

В час весільного співання 
Ви здіймали дикий крик,
Вмить же бою та змагання 
Ви пристали до музик.

В царстві смерти чути крики!.. 
Гей, ви чуєте, раби?
Ви—глушителі музики 
І мерці для боротьби.

Гр. Чупринка.
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На черзі.
Українське громадянство—і не одйгвоя^г 

що правда—і тепер ще, в третім році війни, 
живе між двома суперечними настроями. З 
«одного 0оку свідомість неможливости жити 
далі серед того хаосу й руїни, в яку впало 
його національне життя в обставинах війни.
З другого—непевна, але невідступна надія, 
що може вже недалеко кінець сих обставин, 
коли можна буде зайнятися будованням свого 
життя без тої незвичайної трати енергії 
на поборювання всяких перешкод і трудно-.; 
стей,якої вимагають нинішні незвичайні умови. 
Що хвилі здіймаються поголоски, несправд- 
жені, непевні —але. п р и в аб н і,.......................

, ...................................... ...  . н е  справдив
шися по якімсь часі вони зникають, але по
вертаються уперто знов і знов, бентежачи 
чуття, підрізуючи енергію, в супереч голосові 
.холодної розваги, яка представляв всю небез
пеку дальшого занедбування культурної, еко
номічної, громадської роботи під впливами 
таких неоправданих настроїв.

Дійсно, час тепер більше ніж коли небудь 
значить гроші, значить енергію, значить еи- 
лу, —бо обставини роботи стають все тяжчі 
і гірші, і те що рік або півроку тому можна 
було зробити з якоюсь затратою коштів, сил, 
праці—тепер вимагає два, три рази більших 
трат того всього, висуває все нові та нові 
трудности в його осягненню, через убуток 
сил, людей, засобів, здорожіння й утруднення 
способів роботи. Розум велить не зважати 
на'солодкий шопіт надій про поворот легких, 
сприятливих обставин, а зараз ставити собі 
завдання з кругу громадських, культурних, 
національних потреб та шукати їх розвязання 
і в нинішніх трудних обставинах, винаходячи 
до того способи і засоби та подвоюючи свої 
сили й енергію супроти збільшених трудно
стей. І  ми певні, що сей голос розуму знахо
дить все більше послуху і в українськім гро
мадянстві.

Саме коли пишемо сі стрічки, відкриваються 
двері Державноі Думи, і ми сподіваємося, що 
почини тих, які в ріжних напрямах, з ріжних 
кругів, з місць і на місці, в самій столиці 
звертаються до думських фракцій, груп і по
одиноких впливовійших депутатів з пригад- 
ками українських болів і жалів, неодмінних 
потреб і гнітючих кривд,—знайдуть багато 
охочих піти їх слідами. Хочби як неприхильна 
була постава сих думських кругів і груп до 
національного питання взагалі і українського 
з окрема, яку б коротку пам’ять не показу
вали вони на всякі иригадки й допевнювання, 
стільки разів підіймані й повторювані,—на

лежить в усій повноті проробити, ще раз сю 
прикру й невдячну процедуру: ще раз прига
дали не сповнені обіцянки, здійснені зобов'я

за н н я —хоч би на те, щоб при останнім, може 
й дулсе не далекім обрахунку результатів 
отсього періоду співробітництва українських 
поступових кругів 8 російськими поступовими 
партіями не було місця д л я ; виправдувань, 
що мовляв до нас не звертались/нам не на- 
нагадували, не казали.................... ...  . . . ...

Роспочинається період земських зібрань, і 
тут теж сподіваємось, що ухвала повітового 
чернигівського зібрання, яке сими днями по
становило доходити дозволу научання укра- 
інською мовою в народніх школах, виклддів 
українознавства в учительських семінаріях і 
інститутах, допущення українських книжок 
до народніх бібліотек і читалень,—відкриє со
бою цілий ряд подібних постанов: що й по 
иньших земствах, повітових і губерських, 
де тільки знайдуть ся люде прихильні куль
турним потребам місцевої української людно
сти будуть підняті, сі питання, і не тільки вони, 
а й иньші, порушувані вже на земських збо
рах: про залишення репресій проти українсь
кого слова, українських товариств і органі
зацій. Особливо цінним буде в сих справах го
лос Гласних селян і козаків.

Не сумніваємося, що громадянство вжиє. й 
безпосередніх засобів для того, щоб посунути 
наперед основні завдання українського куль
турного життя. Так, напр., компетентне роз- 
яснення, що закон І  липня 1914 р. про при
ватні школи дає право засновувати також і з 
українською викладовою мовою, приватні 
іпколивсїх типів тільки без правительственних 
прав, повинно дати привід до засновування 
таких шкіл; можливість, яка дається тут, 
не повинна бути відкинена—повинна бути 
використана, щоб стати переходовим ступнем 
в поході до більшого й кращого. Відроджені 
родительські комітети матимуть без сумніву 
голос в справах зв’язаних з жаданням научання 
українознавству по середніх школах, доповню
вання українськими книжками шкільних біб
ліотек, введення українських предметів в по
зашкільні занятя учеників і т. под. Я не ка
жу вже про, шляхи і засоби культурної й гро
мадської роботи, які і в нинішній хвилі ді
стаються у власти українського громадянства 
й дадуть свої результати, скоро тільки укра- 
їнсьске громадянство вийде вповні з того 
застою, в який попало під впливом репресій, 
що так тяжко впали на нього з початком 
війни.
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А воно повинно вийти з сього застою і з 
подвоєною енергією використати ті можливо
с т е  які даються йому в теперішніх обста
винах, не відкладаючи своєї діяльнати «до 
кращих часів», котрих може й довго ще 
прийдеться чекати, до щасливих політичних 
комбінацій, які можуть кінець кінцем—і не 
наступити.. Тільки у власній цупкости й су- 
цільности української людности лежать її надії, 
у власній енергіі, силі і засобах —її будучність. 
Все иньше приложиться. Знайде українське 
громадянство й увагу і послух і ласку—коли 
дасть відчути свою внутрішню силу.

Цриватні українські школи.
В часописах появилася звістка, що міністр осві

ти дав членові першої Думи В. М. Шеметові прін- 
ціпіальну згоду дозволити, приватну середню школу 
з викладовою українською мовою. Наш давній і 
вірний приятель „Кіевляншгь“ навіть з того при
воду вже й огризнувся— мовляв „не попустимо*. 
Життя навчає нас бути філософами і признавати, 
що все може бути на нашому світі, — може бути 
и неможливе. От же стоячи на київлянинському 
грунті, київський попечитель одмовив тому-же та
ки д. Шеметові задовольнити те саме його про
хання, а апетит, як кажуть, приходить під час 
їди. Тут ледве чи має значіння, о скільки та руй
нуюча робота опірається на живих потребах жит
тя або має хоч під собою грунт формальний.

„Не попустимо", —та й годі.
Ще року 1906 міністерство освіти видало спе

ціальний ціркуляр, яким дозволяло викладати 
українську мову по тих середніх школах, де учні 
та батьки сього бажатимуть. Цілий ряд шкіл на 
Україні—у Київі в Полтаві, в Одесі, Камянці— 
оповіщав свого часу про те, що там вчитимуть 
української мови; було затвержено навіть підруч
ники для тих лекцій (напр., в Одесі для гімназії 
д. Ковальчука), але справа запнулася тоді на 
причіпках місцевої шкільної адміністрації: для но
вого предмету вона не призначала учителів, бо, 
справді ж. коли предмет новий, то його ніхто ра- 
нійше не вчив, то не може і инших учити. Так 
все й зашпортнулося на дотепному українському 
анекдоті. Але з того часу обставини змінилися 
в напрямі,що прширює зміст попереднього міністер
ського ціркуляру. Перед самим початком війни 
видано новий закон— Правила 1 липня 1914 ро
ку,—що дає право не тільки громадським інсті- 
туціям, але й окремим особам заводити приватні 
школи, кляси та курси— загальнопросвітні, спе
ціальні та професіональні— з програмами вищих, 
середніх та низших шкіл. В правилах зазначено 
(§ 7) що „выборъ языка преподаванія въ чпст- 
ныхъ учебныхъ заведетяхъ, классахъ и курсахъ 
предоставляется учредителями" з умовою, щоб 
лиш державною мовою викладалася російська мо

ва, література, географія та історія, але й дозво- 
ляється^ІЬи преподаваній русскаго языка уча- 
щимся,тіе говоря щимъ по-русски, пользоваться 
ихъ природнымъ языкомъ („на которомъ говорять 
въ семь*)". Основателі сами, за невеликими эинят- 
ками, установляють і програму для своїх щкід: 
„выборъ предметовъ преподаванія и прикладных1!* 
знаній, а также составленіе учебныхъ программъ- 
предоставляется учредителями (§ 8).

Як бачимо, обіцянка міністра на родньої освіти, 
зовсім не викликає хижого гарчання, яке розда
лося з того приводу в україножерній пресі. За
кон ясно дає право засновувати приватні школи 
на місцевих мовах—без якого — будь там обме
жування тих мов і навіть з таким вичерпуючим 
поясненням, як „природный языкъ, на которомъ- 
говорятъ въ семь'Ъ". Міністр освіти стоячи на- 
діловому і педагогичному грунті, лише покликався 
на закон, як на факт, що дає право задоволь
нити натуральне домагання наше що до рідної 
школи. Розуміється ділове трактування педагогіч
ної справи з боку керманича російської освіти, се 
вже здається надзвичайним новаторством для на
ших українофобів, що звикли притягати до куль
турних справ увесь арсенал політиканських -за
ходів,— але проте нестеменно стоїть защнне пра- 

"во наше на рідну школу. Право те дістали ми 
ще до війни (закон оголошено 16 липня 1914 р), 
та через національне лихоліття, що впало на нас
з війною і розцвіло буйним цвітом „протиукраїн- 
ської політики" і в межах російської України і в 
завойованій Галичині, ся важна справа нашого 
національного життя майже не порушалася, коли 
не лічить невеличких огнищ рідної просвіти, які 
засновувано для нещасних галицьких виселенців»
В. М. Шемет кладе першу підвалину до будівлі 
української приватної школи на формальному грун
ті нового закону і в сім основна вага його гро
мадського почину. Громадянство наше повинно 
звернути увагу на сю першу ластівку, що й та 
ще літає в повітрі, і дати собі серйозну раду в 
сій справі, не захоплюючись блискучими перспек
тивами та не зменшуючи усіх її труднощів.

Коли навіть д. Шемет заснує свою школу чи 
в Київі, чи в Лубнях, то се не дає с їмо по собі 
приводу до особливої радости і ще менче приводут 
щоб тим заспокоїтись і на тім заговіти. Перша, 
українська середня школа, безправна, немила ди
тина об’единительної шкільної сістеми, без коріння 
в нищій школї та без завершення в вищій, біла, 
ворона в очах великої частини російського грома
дянства,—яким терном посипаний шлях її трудного 
істнування! Не кажучи вже про всі майбутні при
чіпки, як наслідок начальничої ретельности та 
усякого добровільного цькування,— бо ж школа та 
коле очі ще, так би сказати в утробі матері,— 
вона повинна перемогти ті упередження, що 
цілком натуральні в коленій новій справі, а тут 
ще й збільшені безправним становищем школи. 
Легко ііредбачити, що нова школа на перший час
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здобуде собі учнів лише серед тих верств грома
дянства, які, бажаючи дати своїм дітям національ
не виховання, більш ніж за права та за діплом, 
дбають за справжнє виховання та за справжній 
розвиток своїх дітей, що выросши серед національ
них умов життя, можуть найкраще і з найбільшою 
користю прийняти шкільну науку на грунті на
ціональному. Чи ж широкий той контингент бать
ків і дітей серед теперішнього „діпломового* на- 
дряму шкільної освіти? Треба при тім все ж ска
зати, що учні приватних шкіл можуть держати 
іспити на відповідні діпломи звичайним порядком 
і се у рівняє їх з учнями усяких инших шкіл. 
Але ж та українська приватна школа така но
вітня, така виключна, така непевна, що до свого 
істнування, — не ду рно ж вся казенно - обвини
тельна система освіти так настирливо до ского 
часу підкопувала грунти під найбільше раціональ
ним типом школи на Україні—типом національ
ної школи! Усі ті упередження зникатимуть лиш 
поволі, з часом,— та найголовніще—з побільшен-- 
ням числа українських шкіл, коли ті школи не 
будуть виключним з’явищем, а нормальним фак
том життя. Тому то на чергу своєї праці гро
мадянство наше повинно покласти заснування 
українських приватних шкіл по инших містах 
України, піклування про добре їх становище з 
матеріяльного та з педагогичного боку, щоб вони 
заслужили як найбільшу прихильність серед ши
роких обивательських кругів.

Можлива річ, що не всюди обставини сприя
тимуть до того, щоб завести окрему українську 
школу; але "се не позбавляє нас можливосте, щоб 
діти їнаші хоч в якійсь мірі діставали потрібні їм 
відомости з обсягу українознавства і в звичайних 
середніх школах. Здається більшість наших бать
ків зовсім не знає про закон, що вийшов за кіль
ка день до Правил 1 липня I9J4 p., а саме про 
закон 28 червня того ж року, який навіть в се
редніх школах з правами шкіл урядових дає пра
во „дополнять новыми отделами предметы, указан
ные въ таблицахъ уроковъ гимназій, прогимназщ и 
реальпыхъ училищъ и, сообразно м^стнымь усло- 
віямь, вводить новые предметы, не входящіе въ 
указанный таблицы*. Тепер коли міністерські при
писи надають таку важну ролю батьківським коміте
там, українці, входячи в склад тих комітетів, могли 
б поширювати програми середніх шкіл елементами 
українознавства. Коли се з одного боку взагалі 
наблизило би середню школу на Україні до місце
вого життя, зробило б її більш живою та корист- 
ною, то з другого дало би можливість місцевому 
громадянству оцінувати такі своєрідні елементи 
школи, зрозуміти практичну вагу їх і тим самим 
помалу підготовило би грунт і для засновання 
окремих українських шкіл.

Разом з тим мусимо пам’ятати, що середня 
школа без початкової підготовчої школи не має 
під собою твердого грунту. Се було б щось, екзо
тичне, випадкове, не звязане міцно з обстави

нами ж и т т я а  нам потрібна справжня життьова, 
національна освіта, що цілою системою пройма
ла би все наше життя з низу до верху. Тому то , 
мусимо подбати, на формальній підставі тих самих 
Правил 1 липня, про заснування низших шкіл в . 
числі яко мога більшому,/—і по містах, де ті 
школи переважно підготовляли б дітей до серед
ніх шкіл, і по селах, де вони, особливо народну 
пцсоли вищого типу, мали б і  самостійне значіння,, 
даючи закінчену освіту для селянських дітей, ви
робляючи нові кадри селянської інтелігенції,—  
освіченої та національно свідомої. І коли засну
вання середніх шкіл завдає багато труднощів та- 
вимагає значних матеріяльних засобів, то з ни
жчими школами справа лекша і простійща. Тим 
то й можна ввржати, що на справі приватної 
української школи, особливо народньої, україн
ське громадянство держатиме іспит своєї націо
нально-громадської поспілости.

Українське громадянство добре і давно розуміє: 
всю велику вагу справи рідної просвіти і не мало 
вже труду положило на здійснення сього завдан
ня в сфері свого національного життя. Ми завше- 
стояли на тому погляді, що рідна школа дасть 
нашим дітям розуміння свого народу, його потреб- 
і інтересів і що найкращий спосіб до того— спо
сіб здорової це дагоги їси— виховання на елемен
тах рідного життя, рідної природи і побуту, фак
тів рідної історії і письменства. Згадані нові за-4 
ходи дають лише норий привід та новий грунт- 
для нашої національно-просвітної праці,— праці 
для того, щоб вернути нашій країні її рідних:
дітей‘ _ _ ______ О. Білоусенко*

Проголошення польської самостій
ності**

Проголошена два тижні тому, 23 жовтня,, 
"самостійність занятої германо-австрійськимш 
військами російської Польщі все ще не пере
стає бути «злобою дня». Всі чекають, як прий
ме се місцева польська людність і всі заінтере
совані сторони, а головно—в які реальні фор
ми вильється сей акт, проголошений окупа
ційною адміністрацією,1 які наслідки він по
тягне за собою в життю країни.

Дивне диво—хоч про сей акт вісти ходили 
трохи не з самих початків війни і проголо
шення самостійної Польщі сподівалися й 
торік, і сього року, все таки теперішній акт 
зробив сенсацію і був оцінений не тільки як 
подія важна, але і дуже відваяша, «жест 
сміливий і рішучий» по характеристиці од
ного з польських діячів. Тим часом актові 
сьому власне, бракує сміливости політичної 
мисли й ріідучости в її здійсненній.

В склад проголошеної самостійної Польщі 
мають війти тільки окуповані російські гу
бернії. І  Краків і Познань дістаються в те
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перішнім володінню. Правда, що до австрій
ської Польщі, то тут з усякою певності» 
моасна думати, що самі правлящі йруги австрій- 
ськоі Польщі не хотіли свого включення до са- 
ностійноі Польщі без української Галичини, 
і за краще вважали добитися від австрійсько
го правительства «Компенсації» за Своє відре
чення» від самостійности. їм важнійте доби
тися ствердження і укріплення свого пану
вання над цілою Галичиною, і вони тепер 
разом з оголошенням польської самостійности 
дістали обіцянку розширення галицької авто
номії (про моягливе значіння такого акта по
говоримо другим разом). Але що і Познань-' 
щина зістається за межами проголошеної са
мостійної Польщі, в тім уже, певно, поль
ської причини нема, і воно робить дивне вра- 
жіння. Ніби німецькі політики не певні, що 
відгорожена від Росії хочби легенькою де
маркаційною лінією Польща тим самим пе
рейде в повну економічну й культурну залеж
ність від Німеччини, і тому хотіли б штуч
но притримати її в сім звязку, задержуючи 
частину польських країв в безпосереднім во
лодінню Німеччини (і Австрії). Або полишають 
їх прилучення до Польської дерясави як вале
ний козир для якоїсь будучої комбінації, котра 
мала б ввести самостійну Польщу в склад чи 
-формальну звязь з Германським союзом.

Таке ж вражіння нерішучо сти робить і се, 
що проголошення державної самостійности 
Польщі зістається чисто декляративним По 
словам телеграфних донесень, полякам від
мовлено в організації регентства й польсько
го правління: все відкладається на після вій
ни. Так само непорішеаим зістається і най
більш інтересне для нас питаннє, які саме те- 
ріторії, по думці австро-германської сторони 
мали б війги в склад сеї самостійної Поль
щі: чи мав би бути дотриманий прінціп етно
графічний, себ то в склад Польщі мали б 
війти тільки землі з корінною польською 
людністю, чи й які небудь сусідні землі ли
товські, білоруські, українські? ‘)

Всі отсі недоговорення й неясности значно 
зменьшують принціпіальну вагу сього акту— 
хоч тим не хочемо сказати, щоб проголо
шення самостійної польської держави навіть 
в таких декляративних формах не мало нія
кого значіння. Все таки, навіть в такій формі 
воно має вагу чималу, і матиме—незалежно 
навіть від того, чи центральні дерясави бу
дуть мати змогу здійснити його реально: чи 
•будуть вони кінець кінцем рішати про долю 
Польщі.

В дійсности, очевидно, питаннє се війде в 
загальний круг міжнароднії питань, які не 
рішатимуться односторонно волею тої чи инь- 
щої групи держав. І доля Польщі рішиться 
в комбінації ріжних рахунків і впливів. Але 
проголошення самостійної Польщі, без сум
ніву, буде мати значіння прецеденту в рішенню
багатьох питань. М. Грушевський.

Ч Петроградський „Курьер Новий" з 2 падол. пере
казу е ^вістку Курляндської газети („Mitauishe Zeitung"), 
4цо разом з проголошенням самостійаоети Польщі в Бер
ліні почалися наради над самостійністю Д цтвнА едодв- 
•ства Курляндського. І. ■

ІЗ ОКУПОВАНОГО КРАЮ-
Останніми місяцями знов прокинулось се

ред.російського громадянства заінтерееування 
до Галичини. Не те заінтерееування, яке бу
ло під час окупації Галичини—що за люде 
там живуть і як до їх ставитися з погляду 
національного — і яке сплодило цілу літера
туру, на жаль дуже невисокої вартости. Цим 
разом заінтерееування не пішло далі, мовляв, 
адміністративних міркуваннів—який лад має 
бути в Галичині на случай нової окупації. 
Видимо —що до національних стосунків на 
закордонній Україні тепер нема вже сумніву 
й істнування там українського народу приз
нано tacito consensu. Тільки от морока^— що 
з тим українським народом робити.
* Досвід минулого дав принаймні один до
брий результат: він показав, чого не варт 
робити. І  справді, всі хто торкався питання 
про найближчі завдання окупаційної власти, 
в одну душу одхрещувались од того режиму, 
який панував у Галичині за окупації 1914— 
1915 pp. Звичайно з цього й починали, з 
більш чи менш гострого осуду націоналістич
ної політики та її наслідків; починали навіть 
ті, хто того разу без жадного помислу й ва
гання радили перенести в окупований край, 
усі хатні порядки, а надто що—до українців. 
Тепер не те, тепер навіть орган БулаЦеля, 
навіть «Колоколъ», «Кіевлянинь» та «Новое 

І Время» зовсім 'иншої заспівали, й забувши 
власні поради того разу, цим разом радять 
піддати забрані сторони під військовий ре
жим, одкинувши зовсім усякі заміри політич
ної натури. Перевагу військового режиму 
власне в тому й бачать, що військова -власть 
дбатиме про самі військові потреби і ніби 
не втручатиметься ні в які політичні та на
ціональні стосунки місцевої людности, не бра
тиме на себе порішення тих справ, які тор
каються самих основ її істнування та пра
вових норм.

Фактично лад на Буковині та забраній 
частині Галичини, здається, пішов середньою 
лінією не відповідаючи цілком ані ^горішнім 
зразкам, ані сьогорішнім домаганням. Панує 
скрізь військовий режим, то правда; . . . . .
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. . . . . . . . . .  . Одкинуто домаганця
арх. бвлогія що до нового походу правосла
вия на галицьке «уніятство», але разом по
ставлено православного протопресвитера на 
упорядкування Духовних справ уніятської Га
личини. Придержано за поли Дудикевича, 
який зовсім вже зібрався був летіти до Тер
нополя на нову роботу разом з своєю «При
карпатскою Русыр», але не дозволено вихо
дити знадному українському органові. Дозво
лено в нижчій школі вживати української 
мови, але не повернуто їй тих прав публіч
ного вжитку, який вона мала за австрійського 
панування... Взагалі, бачимо хитання, такі 
характерні для переступного часу, який пере
живають окуповані сторони,коли нова власть 
не знає власне, на яку їй ступити, з чого 
почати і на чому скінчити.

Зате добре знають це порадники, яких і 
тепер не бракує. Знов в один голос вони 
провадять, що такий лад має бути «поки 
що», до кінця війни, а потім «возсоединен* 
ная» Галичина повинна позбутися всіх своїх 
місцевих ознах, перевернутись на звичайну ро
сійську губернію. Дуже симптоматична з цьо
го погляду приятельська полемика недавно 
точилася на сторінках «Кіевлянина». Якийсь 
Н. К., галичанин зроду, надрукував статтю 
«Изъ области недоразуміній», в якій давШи 
чимало зразків абсолютного незнання Галичи
ни серед російського громадянства, викладає 
історію національного відродження в Галичині 
та заслуги в йому обох напрямів —українсь
кого і москвофильського. На сторінках «Кіев
лянина» ця стаття, взагалі уміркована і ви
разно москвофильська, але без звичайної Укра
їно-ясерної підлеви, робить чудне вражїння. 
Чутно в ній навіть приховану трівогу за 
земляків, тугу над тими болями, які чигають 
на їх у будуччині. «Галичане,—пише автор,— 
послі присоединенія къ Россіи очутятся въ по
ложеній людей, жившихъ съ дітства въ чу- 
жихъ странахъ и въ зріломь возрасті. возвра
тившихся на родину своихъ родителей. Они 
должны будутъ отречься отъ своего прошлаго, 
переродиться духовно. Легко ли это?» •)—За
питує автор і під цим запитанням вчуваєть
ся инше: чи потрібно це? Дарма,—відповідає 
на елегійне запитання редакційною статтею 
«Кіевлянить»: легко чи нелегко, а мусять. 
«Конечно, не легко,—резонує українофобська 
газета, — и русская государственная власть, 
не поступаясь общими задачами и целями 
русской государственности, должна всемірно 
облегчить (!?) возвратившимся это духовное 
перерожденіе, которое въ данномъ случаі 
является неизб'бжнымъ» 2).

!) „Шевлянияъ", 1916 р., ч. 28. 
2) „Юевлянинъ”, 1916 р., ч. 289.

Отже неминучий шлях проказано... Галиць
ким українцям лишається одна втіха,, що їм 
«всемірно облегчать» важку мандрівку тим 
шляхом перевертання. А зроблено це буде 
певне на підставі того самого рецепту, який 
дав той же «Кіевлянишь» з приводу обіцянки 
гр. Ігнатьєва дозволити українську приватну 
гімназію — «украинскимъ попыткамъ лучше 
всего положить в самомъ началі конецъ» 3).

«Въ самомъ началі конецъ»—не лиха собі 
гра словами...

Сергій Єфремов»

ПЕКУЧЕ ПИТАННЯ.
Коли почалась війна, профессор А, А. Чуп- 

ров, маючи багато певних цифр, сумлінно- 
вираховував у «Русскихъ Відомостяхь», що 
взята під блокаду Германія мусить згинуть & 
голоду черезъ 8, або найбільш через 10 місяців.

В той самий час російські аграрії дуже 
засмутились від загрожуючого переповнення 
країни сільсько - господарськими продуктами, 
та їх обезцінення після закриття кордонів. 
З тремтячим пожаданням слідкували вони за- 
постуйом воєнних операцій в Галиполі, че
каючи . відкриття Дарданел, котре повинно: 
було дати пропуск зайвому (sic)! російському 
хлібові в спільні та нейтральні держави, а 
також підвищить ринкові ціни на його.

Минуло два роки, і таке уявлення будучи- 
ни перевернулось в свою протилежність. Гер
манія, як видно з відомостей, оголошених у 
російскій пресі, далека від агонії, а в сфері; 
виробів промисловости вражає низькими рин
ковими цінами (див. напр. Кіев. Мыс. за 
жовтень). У Росії, навпаки, зазначається 
сильне харчове виснаження, недостача на 
ринкові як сільсько-господарських, так и про
мислових продуктів і неймовірний зріст ціни 
на їх.

В установі та оцінюванні значіння цих фак
тів не істнує ріжниць. Всі без виключейь, від 
крайніх лівих до крайніх правих, терплять від 
дорожнечі життя, шукають її причина, по
ходження, та засобів боротьби з нею.

Що до тих, котрі не мають звичаю заглуб- 
лятись в корінь соціально-політичних з’явищ, 
котрі злегка торкаються верхів та шукають 
найпростіших, всім зрозумілих пояснень за 
для складних фактів,—ті вхопились за слово 
«спекуляція» і все звертають на,- злу волю та 
жадобу торговців. Але це пояснення давно 
час залишить. Спекуляція, звичайно, істнує, 
але корінь лиха не в ній, а в недостачі на 
ринкові продуктів вживання. З них де чого 
взагалі мало в країні, наприклад, виробів про

8) „Кіевдянин’ь", 1916 р , ч. 292.
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дукції (промисловосте), по за як багато фаб
рик та заводів почали виробляти на оборону, 
а  не для внутрішнього споживку. Других ви
робів, ще й до того найбільш необхідних, як 
хліб та м’ясо, в країні досить, але на ринкові 
нема їх. Величезна кількість їх залишається 
у виробників і дуже багато лежить по складах, 
забезпечуючих потреби війська.

Вказані зараз факти пояснюють перш усього 
походження дорожнечі. Як би було можливо 
підвищить продукцію річей промислового за
готовлення,—як наприклад мануфактура, га
лантерея, узуття, убрання,—чи збільшить при
віз їх з нейтральних та спільних держав; потім 
як би перемістить з рук виробників продукти 
сільського-господарства, котрі переповняють 
села, на ринок, як би. досягнуть планомірного 
розвитку початої вже постачи на ринок 
■зайвих продуктів, маючихся по складах для 
війська, та разом з цим було б упорядковано і 
надалі рівномірний розклад постачи між фрон
том і тилом,—як би все це було здійснено, то 
•сучасне питання, саме пекуче і тяжке питання 
про дорожнечу, в значній мірі позбавилось 
своєї гострости. Я кажу тільки гострости, бо 
було б цілком безгрунтовною химерою мріяти 
про повне усунення дорожнечі в той час, 
коли економичне життя країни глибоко пору
шено нечуваною війною.

Розмір нашої статті не дає можливости до
кладно проаналізувати хоч би головніших мо
ментів порушеного питання і ми обмежимось 
лише вказівками на головніщі віхи того шля
ху, котрий може вивести з гружавини, що 
все глибше та глибше засмоктує нас.

Германія дужа поперед усього організаційні- 
■стю, себ то тим, чим ми, здається, бідніші 
всіх. В нас вся справа постачи продуктами йде 
в ростіч; коло неї десять няньок; на цьому 
грунті не тільки нема єднання, а панує навпа
ки суперництво і ріжні течії, котрі тільки 
збільшують загальну деморалізацію.

Необхідно постачання війська пСа країни з’єдна
ти в одній інстітуції. Де Є основне вимагання.

. До здійснення його буде неминуче конкуру
вання установ, відаючих постачання,—конку
рування,— котре підвищує ціни і приводе 
разом з тим до утворення величезних лишків 
в однім місті тоді коли в другому виявляється 
гостра недостача. Але таке об’єднання всього 
постачання, коли воно буде лише в одних 
руках по за компетенцією контроля та носи
тиме бюрократичний осібний характер, може 
довести як раз до протилежних здобутків. 
Воно обернеться в диктатуру зо всіма її наслід
ками, себ то може привести до ще більшого 
розладу і навіть до катастрофи. Тільки кол- 
лективний характер центрального органу і 
фактичний контроль законодавчих палат в 

-формі, наприклад, постійної парламентської

коміссії з одного боку, та улаштування місце
вих органів постачання в тісному контакті з 
громадськими організаціями і поперед усього з 
земським та городським союзами з другого, 
може дійсно дати цінні наслідки і наближити 
нас до виходу з тупика, котрий стискається 
все більш та̂  більш.'

Переходячи від формального боку, від орга
нізації до заходів, котрі встануть перед нами 
в першу чергу, я дозволю собі привести дуже 
характерну цітату з статті А. Петрищева: «З 
хлібом, та без хліба». Як відомо головна ча
стина хліба знаходиться тепер у селян, котрі 
не постачають його на ринок. В значній мірі 
це пояснюється неможливим становищем на
ших гужевих дорог, розладом транспорту вза
галі. Але є тут і другі дуже характерні при
чини, звязані з так званими твердими цінами. 
Ось що кажуть з приводу цього харьківські 
селяне: «Перш усього те, що ми вже вив
чені» минулою осінню: казна купувала хліб по 
таксам, «ми зглупу» продавали зерно по таксі, 
а на Різдво, гульк, таксу відмінили, та наз
начили тверду ціну, багацько вище супроти 
такси,—тоді почали продавати пани...

Торік нас обдурили, тай тепер захотіли. В 
ос£ни мужицьку ціну назначили, а на Різдво 
знов панську заведете... Не будем продавати. 
Почекаємо панської ціни...

В друге, «з за для чого продавать»?—пи
тають селяне:—«Дай мені гасу, цукру, заліза, 
чоботи, плуга, машину, тоді і зерно привезу... 
Ще й торговлею зветься: зерно віддай, гроші 
одерлс та й дивись на них,—воно й гроші, а 
купити за них нічого... Так на біщо ж мені 
такі гроші»? ')

З сього ясний висновок.
Необхідно, щоб тверді ціни були поширені 

на гас, цукор, узуття, плуг, машину, перкаль, 
сукно і таке инше, та щоб ці речі з’явились 
скрізь на ринкові по змозі у як найбільшій 
кількости. Тоді на ринкові з’являться відпо
відно тому сільсько - господарські продукти. 
Тим самим буде роз’язаний головний вузол 
дорожнечі, поскільки то можливо в сучасних 
обставинах. . _

Бібліографія.
Вийшов II  т. видаедя: „Украинскій народъ въ его 

прошломъ и настоящемъ, Петроградъ, 1916 г., с. 361- 
707“. Перший том сеї енціклоиедії українознавства, що 
виходить під редакцією проф. Ф. К. Вовка, проф. М. С. 
Грушевського, ак. М. М. Ковалевського, ак. Ф. Е. Кор- 
ша, проф. А, Е. Кримського, проф. М. І. Туган-Бара- 
новського, й ак. О. О. Шахматова, вийшов іще загодя 
перед війною. Другий том, закінчений друком ще 1914 р. 
(иомітка дозволу воєнної цензури 15 грудня 1914 p.),

! !) „Русск. Від", № 243.
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через усякі технічні перешкоди з’явився тільки не
давно (склад видання Петроград, Фонтанка, 38, книго
издательство „Жизнь и Знаніе“). Він роспадаеться на 
два відді.іи: географічно - статистичний і антропольогіч- 
яо-етноірафічний (Ш и IV одділи видання). Перший 
-становлять статті: „Очерк географіи Украйны" С. Руд- 
ницкаго (доцент львівського універоітету) (с. 361-389). 
^Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи“ 
А. Русова (с. 381-406). „Галиція" В. Охримовича (с. 407- 
418). „Буковина* його ж. (с. 419-420). „Угорская Русь" 
■С. Томашевскаго (доцент львівського університету) 
(с. 421-426).

Другу частину становлять статті: „Антропологическія 
особенности украинскаго народа" 0. Волкова (с. 427- 
454).п9тнографичесвія особенности украинскаго народа" 
6 .  Волкова (с. 455-647). „Обычное право украинскаго 
народа" Т . Ефиненка (с. 648 -663). „Краткій очеркъ 
исторіи малорусскаго (украинскаго) языка* А. Ш ахма
това (с. 654-707). Книжка мае кілька діаграм до статті 
Ол. Ол. Русова, кілька мае до антропольогічного огляду 
Ф. К. В»вка і багато ілюстрацій до етнографічного огляду 
його. Третій том його виданая теж був виготовлений 
ще до війни (огляди української літератури, мистецтва, 
економічного життя), і дуже шкода, коли технічні труд
ности затримають його вихід.

_________  Г.

Хроніка.
Автономія Галичини І галицькі українці. Перед опові

щенням автономії Галичини українськими послами ав
стрійського парламенту заявлено було голові Ради Мі
ністрів протест проти автономії. Щоб зміцнити сей про
тест презіденти обох парламентських клубів: галицько
го—Кость Леви цький і буковинського—Василько, на об’єд- 
наніх зборах клубів зріклися своїх уповноважень. Ви
рішено було скликати спільне зібрання клубів, від імени 
якого заявити протест усіх українських послів. (Р. В. | 
и „ТС. Now". 30/Х). Крім того, обидва клуби з’єдналися в | 
один, який прийняв назву „Український Парламентський і 
Клуб* („Ю. Кр.“ 30/Х).

Після оголошення автономії посол Василько прислав 
.президентові Української Національної Ради Левицькому 
листа, в якому каже, що з оповіщенням автономії Рада 
не може мати надії на здійснення заповітних національ
них завдань. Через се він зрікається бути віце-презі- 
дентом Ради і пропонує її розпустити. („К. N ow \ 3/ХІ)

Автономія Галичини і слав’янські партії Австрії. На зі
бранні представників всіх слав’янських партій Австрії 
особливо гаряче обговорювалося питання про автономію 
Галичини. Зібрання не винисло якоїсь певної постанови, 
але все ж було признано, що всі питання, що торкають
ся автономії Галичини, можна урегулювати тільки шля
хом парламентського законодавства. При тому, пред
ставники україиців заявили, що хоч нрінціпіально вони 
займають иншу політичну позіцію, ніж чехи в даному 
.часі, все ж їх єднає з чехами спільність інтересів, по- 
заяк чехи, подібно до українців, визнають необхідним 
протестувати проти окремого вирішення галицького пи
тання („Р. В." 3/ХІ).

Шкільна справа І Міністр Народи, освіти. Член пер* 
шої Думи В. М. Шемет подав минулим літом прохання 
до попечителя київського округу про дозвіл на від
криття у Київі або в Лубнях української гімназії для 
дітей обох полів. Попечитель такого дозволу не дав. 
Через се в жовтні м. с. р. В. М. Шемет разом з де
путатом з катеринославщини А. М. Александровим звер
ну віїя до Міністра народньої освіти графа Ігнатьева. 
Міністр, повідомляють нас, поставився до справи при
хильно і висловився, що на підставі правил першого ли
пня 1914 р. можна відкривати середні школи з навчан
ням на якій—будь мові.

Між иншим граф Ігнатьєв заявив, що відкриття укра
їнської гімназії буде дозволено, коли фундатором її буде

яка-небудь друга особа, а не В. М. Шемет, який був 
засужений по справі першодумців і тому не може бути 
фундатором школи.

Що ж до української початкової школи, то як вия
вилося з розмови, Міністр ставиться з співчуттям до 
користування українською мовою, яко підсобною, в на- 
родніх школах тих місцевостів, в яких мешкав україн
ська людність.

Чернігівські земці про українську мову в народній школі. 
Саме тепер відбувається осіння сесія земських зборів 
на Україні. Як ми чули, в цілому ряді повітових земств 
має бути обговорене питання про заведення науки рід
ною' мовою по школах. Поки що надійшли звістки з 
Борзни й з Чернигова Борзенські повітові земські збори 
висловилися одноголосно за навчання українською мо
вою і склали відповідну постанову. Чернигівсьні повітові 
земсьні збори постановили клопотатися про те, щоб в 
народній школі заведено було науку вкраїнською мовою; 
щоб заведено було науку українознавства в учительскій 
семінарії і в учительських інстітутах; щоб допущено бу
ло книжки на українській мові до народніх бібліотек 
та читалень. Збори звернулися до губернського земства 
з проханням підтримати постанови повітового черн ігів
ського земства.

Рідна мова в початкових школах. В зайнятих Росією 
землях Австро-Угорщини генерал-губернатор розіслав 
повідомлення всім повітовим начальникам для оповіщення 
мешканцям, що дозволяється відчиняти школи і що мо
вою навчання в школах може бути усяка, крім єврейської 
й німецької. Повітові начальники оповістили про се люд
ність, вказавши при тоцу, що ті гміни, які хгягь відчи
нити школи, мусять зробити відповідні постанови і ви
яснити, що лишилося цілим з прежніх шкільних будин
ків. („Р. В .“ ч. 3/ХІ.)

Митрополит Шептицький. Як відомо, галицького уніатсь
кого митрополита Шептицького заслано з постанови Си
ноду до Суздальського монастиря.

Як передають газети, митрополит в самому мона
стирі користується свободою, але за монастирську браму 
може виходити кожний раз з дозволу настоятеля.

В останні ж часи в синодських колах кажуть, що з 
огляду на зле здоровья митрополита, його мають пере
везти в один з південних монастирів.

Цензурні заборони. В Київі драматична цензура забо 
ронила до вистави пьєсуВ. Винниченка „Пригвожденніа. 
Антрепренером київського українського театру М. Са- 
довським подано в Гл. Упр. по діл. печати скаргу на сю 
заборону.

Через де-який час Садовський одержав з цензури 
другу пьесу того ж автора „Чорна Пантера" з написом: 
„къ представленій) признано неудобнымъ"...

Справи цернгви. В справі церкви в Галичині, Вірменії 
й Буковини Синод ухвалив, щоб в перших двох лишилися 
місцеві иатріархат і ієрархії з умовою, щоб в молитвах 
вичитувано було Російський Імператорський Дім; церкву 
ж в Галичині віддано під управу О. Шавельського і проф. 
Тітова („К. Now." 25/Х).

— В Синоді одержано доклад омського епіскопа 
Сильвестра в справі навернення до православія 450 бран
ців славян: чехів-католиків і українців-уніатів. Багато 
з православних славян подали прохання, щоб їх  було 
прийнято до російського підданства, з умовою лишиться 
в Сибіру. Владика прохає Синод винести постанову про 
особливу місіонерську діяльність серед бранців славян. 
Д ень.*  19/Х).

Проти української мови. В Винниці на Поділлі одбувся 
з початку жовтня з’їзд подільських кооператорів. Коли об
говорювався проект відкриття на Поділлі школи інструк
торів по кооперації, група видатних кооператорів запро
понувала, щоб викладовою мовою в школі було заведено 
мову українську. Проти сеї пропозіції гостро виступив св. 
Славинський. Його промова викликала репліки з боку 
ініціаторів пропозіції. Коли вмішався голова збоїгів, то 
прихильники української мови демонстративно покинули 
збори. Друга група вийшла, протестуючи проти заборони
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обгорювати хвилююче питання. Лишилися тільки одно
думці о. Славінського. Післяї сього івціденту праця з їзду 
майже замерла. Більшість питань довелося зняти з про
граму з’їзду, иозаяк докладчики його покинули.

За унраїнську мову. В кінці минулого місяця в оде
ському Державному банкові відбулася нарада представ
ників банків, промислових діячів і редакторів газет, 
де обмірковувано способи, як би то найкраще забезпе
чити успіх нової воєнної позички.

Представники преси висловилися, що треба вести 
пропаганду по кооперативах, ширити відомости про по
зичку, де тільки можна і видавати популярні відозви 
мовами: українською , польською й єврейською.

Охорона пам’яток старовини. Міністерство народаьої 
просвіти на ирозьбу Академії Наук видало грошеві за
соби на експедіцію в Гали чи ну, Буковину і другі завойо
вані землі для ознайомлення з памятками старовини і 
для заходів до охорони творів мистецтва. Працю експе- 
діції вирахувано на шість місяців.

Студенти українці Московського Сільсько- Господарсько
го інстітуту гуртуються біля двох своїх організацій: 
1) „Українського Агрономіїчного Гуртка11 і „Української 
Бібліотеки14.

Перша — „Український Лгрономичний Гурт ок" має 
своїм завданням дослідження України з усих боків* ио- 
нулярізацію сільсько-господарського знаття, розробку 
ріжних питань агропомичної науки в з’изку з потребами* 
українського народу і ин. Згідно з своїми завданнями 
Гурток, продовжуючи роботу „Теплої Роси* за останній 
рік вступив на шлях видавничої діяльности для народу, 
заснувавши „Видавничо-Редакційну комисію", яка поки 
що випустила книжку Л. Красівського „Про грунти".

Гуртком ведеться справа збірання термінів по ріжним 
галузям сільського господарства; для цього були надру
ковані спеціяльні картки і відозви. Зараз зібрано уже 
багато магеріялу, який жде своєї розробки.

Крім біжучої роботи Гуртком улаштовуються доклади 
і реферати на ріжні теми, як напр, в останньому році: 
„Лікарські трави" Гавсєвича, „Результати анкети до агро
номів" і ин.

Друга організація — „ Українська Бібліотекаи дбає 
про загальну самоосвіту своїх членів на національному 
грунті: має книгозбірню, улаштовує читання рефаратів, 
як наир.: „Федеральний лад, як основа спільного життя 
народів", „Ів. Франко, як  громадський діяч" і ин.

Серед українців студентів Моск. Сільсько-Господарсько* 
го Інстітуту по підписці зібрано на українську гімна- 
сію у Київі 440 карбованців. Гроші ці будуть передані 
фундаторам гімназії, коли буде одержано дозвіл на неї.

Лист з Київа.
„ Общество помощи населенію Юга Росст “. Видавнича 

спілка „Основаа.
Вірна викликала свої потреби, поставила церед гро

мадянством свої вимбги і завдання. На ці потреби з са
мого початку війни відгукнулося й українське громадян
ство в Київі. З осени 1914 року при Українському Клубі 
„Родина" було засновано шпиталь для поранених воїнів

Шпиталь цей істнуе й досі, і через його перейшли вже 
тисячі людей. Про шпиталь і про життя самого клубу під 
час війни роскажемо другим разом, а тепер подамо ві
стку про ингаі заходи київських українців,—про „Обще
ство помощи населенію Юга Россіи, пострадавшему 
отъ военныхъ дгьйствійf ,  як трошки задовго зветься воно 
на офіціальній мові. Товариство це заснувалося весною 
1915 року, саме коли через Київ хвилею посунув людський 
натовп, спочатку біженці й виселенці з.Галичини, а по
тім і наші холмщане та волиняне. Товариство занялося 
допомогою галицьким виселенцям но поліцай них участках, 
а для біженців одкрило 1 харчові й у н к т и н а  товарній

станції й на Подолі (на Набережному шоссе). За при
кладом поляків і жидів, які поолкрпвалп спеціяльні дома 
для галицьких виселенців—своїх земляків, щоб вони не 
поневірялися по участках, і „О-во Юга Россіи" одкрило 
з дозволу губернатора такий же дім для виселенців-ру
синів. Д е — великий будинок ва 40 кімн&т. У цьому бу
динкові знайшли собі притулок і заложники-русини, 
яких привезено зі Львова та з иошпх галицьких місті 
Тута ж оселилося й кілька родин біженців волинян. 
ЬІа харчових пунктах що-дня годувалося по кілька сот 
людей; на товарній станції деякі дні видавано до 1500 норт 
цій, а на Подолі до 400. Біженцям роздавано й усяку 
одежу та білизну. При.канцелярії т -ва  (Велика Підвальна 
вул., 36, кв. 1*2) також роздавано одежу й білизну, уді- 
лювапо грошеві запомоги, а  з осени 1915 року засновано 
й спеціяльне „бюро праці" для розшукування заробітку. 
Усього нагодовано було на пунктах по-над 200.000 людей.

Кошти товариства спочатку були невеликі; складалися 
вони з членських вкладок та з окремих жертв. Більші 
жертви й субсідії надійшли від небіжчика В. Ф. Сими- 
ренка 100Q руб., від Київської городської Управи 1500 p., 
від головного Комітету Союза городів 1000 руб., від Пи- 
роговського т -в а  у Москві 500 руб.; з осени 1915 року, 
сталу допомогу почало товариство одержувати від Ко
мітету юго-западного фронта Всеросійського Союза Горо
дів, від 3-х до 5 тисячів рублів ва місяць, а з червня сього 
року призначив т-ву місячну допомогу в сумі 4.000 руб. 
на місяць головний Виділ Татіянинського Комітету в. 
Петрограді. Усього з маю 1915 року до 1 червня 1916 р. 
мало товариство прибутків 76.552 рублі, а витратило за 
той же час 76.025 рублів.

В грудні минулого року товариство одчинило в Київі 
захист для дівчат-біженок на 45 душ, а  в марті сього 
року такий же захист для 45 хлопців. В обох захистах 
окрім науки рідною мовою дітей вчать усякого ремесла: 
дівчат шитва й вишивання, хлопців шевства й столярства. 
Н а літо дітей вивезено було на село.

На допомогу від Союза Городів т-во  видало в укра
їнському перекладі брошуру „Яро пенсії та запомоги 
нижнім воїнським чинам і їхнім семьям" в числі 10.000 
примірник. Військові власти дозволили ширити безплатно 
цю брошуру по всіх лазаретах на правому березі Дніпра.

Т -во  має вже й свої філії: в Одесі, в Чернигові і 
в м. Широкому на Херсонщині. Належить тепер до Тог 
вариства 276 членів. Головою Комітета Товариства обі
брано на перших ще загальних зборах В. Ігнатовичаі, 
товаришами голови Д. Дорошенка й В. Леонтовича ,і 
секретарем т -в а  є тепер Ол. Волошинов, а скарбником 
Зін. Мірна.

Недавно відбулися в клубі „Родина" установчі збодеї 
видавничого товариства „Основаи. Товариство це скла
дається з членів, яці вносять свої паї в 100 руб. кожен, 
можна брати і по кілька паїв. Усього записалося досі 
коло ЗО членів, які внесли біля 3.000 рублів. Н а зборах 
обібрано було правління й раду і визначено видатку 
на організацію товариства. Постановлено друкувати и 
першу чергу книжки шкільні й історичного змісту, такі, 
що надавались би до читання широкій громаді, а особ
ливо молоді. 6  надія, що товариство „Основа" приєднав 
до себе значний гурт членів.

Про инші наші товариства,-- про клуб „Родину" , про 
кооперативну, спілку „Народна'я Торговля" і молочарську 
спілку , „Добробут", а також про театр і про літератур
ний рух у Київі— нехай зостанеться до другого разу*

Дм. Іваненко.

В слідуючбму числі почнеться друкування 
п’єси „ПРИГВОЖДЕНІ “ В. Вииниченка.
— і ^— — — ■Ь

Редактор-видавець Ж. Сологуб.
Москва. Просмотрено воєнною цензурою.
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щеніи въ редакцію ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: на годъ—7 руб’, съ доставкою и пересылкою.

Подписка принимается въ конторЪ „Украинской Ж изни",
МОСКВА, ІІовинскій бульв., д. 103, кв. 39. Телсф. 3-44-48.

Зав'Ьдующій редакціей „Украинской Жизни" принимаетъ лично по д1;ламъ журнала по воскре- 
сеш.ямъ, отъ I I і/, до I ч. (2-я міщанская, д. № 41, кв 7).

Представитель редакцій „Укринской Жизни“*въ Кіев'Ь, С. А. Ефрсновъ, принимаетъ по воскрс- 
сеньямъ отъ 5 до 6 час. вечера (Гогольская ул., д. № 27).
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К ниги  проф. JVI. ГруШ евського
продаются в отсих книгарнях Москви і Петрограда:

Т-во „Н. П. Кар б асни ко въ " въ П етр о гр ад і и М о скв і.

Украинскій книжный магазинъ. Петроградъ, Петроградская сторона, Большой проїздь, № I.
Бр. Башмаковы, Москва, уголь Милютинскаго и СрЪтенскаго пер.

Історія України-Руси, т. І-УІІІ (томів Львів
ського видання поки що нема, т. VIII. 3-й 
має вийти сими днями).

Ілюстрована Історія України.
Очеркъ исторіи украинскаго народа.
Про старі часи на Україні (популярна исторія).
Кіевская Русь, т. І. Введеніе. Территорія и 

населеніе въ эпоху образованія государства.
Культурно - національний рух на Україні в 

XV-XVII в. (популярний огляд з богатьма 
ілюстраціями).

Исторія украинскаго козачества до соедине-

нія Украины съ Московскимъ государствомъ, 
т. I и II.

Огвобожденіе Россіи и украинскій вопросъ. 
Статьи и замітки.

Изъ польско-украинскихъ отношеній Галиціи. 
З біжучої хвилі. Статі на теми дня.
Про українську мову и українську справу. 
За український маслак 
Наша політика. Статі яа теми галицької 

політики.
Українська мова й українська школа.
І иньші книги і брошури.



{Вийшла нова книжка проф. Мих. ГРУШЕВСЬКОГО:
Історія України— Руси, т. V III, частина I, роки 1 6 3 9 — 1648.

’ 3 м і с т: „Золотий спокій“ 1638—1648 pp. „Початок і причина“ війн Хмельницького. Українське 
громадянство перед Хмельниччиною. Повстанне і весняна війна 1648 року.

Друкується й незабаром вийде його ж:
Всесвітня історія в короткій огляді.

Ч а с т и н а  п е р ша .
Популярний, ілюстрований курс всесвітньої історії для самооствіти. Перша частина доводе < ( 

огляд до половини XIII ст. Друга й третя друкуватимуться після виходу першої.
Головний склад видання в „Українській книгарні'* в Петрограді. (Петроградск. стор., Большой пр., № I.). , -

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК
в г и г п у с х с  2 - й  

ВИ Й Ш О В  З ДРУКУ Й ПРОДАЄТЬСЯ,
який містить розвідки, статті, матеріяли і замітки з історії, історії письменства й язикознавства.
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Гроші і замовлення треба посилати на таку адресу: Москва, ІІовинскій бул., д. 103 контора*
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Тут продаються всякі українські книжки, де-б вони і коли-б не були видані, а також й 
книжки російською мовою друковані, -але які дотикаютея українських справ.

Т ут ж е  приймається передплата на щомісячний журнал „Украинская Жизнь" і тижневик „Промінь-Ї
Адреса Книгарні: Київ, Безаківська, 8. =
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УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО
в Катеринославі.

№ J. С. Русова. Національні відносини в Бель
гії. 1916. Ц. 10 к.

№ 2. А. Каїценко. Пере рід. Оповідання. 1916. 
Ц. 10 коп.

J6 3. А. Кащенко. Мандрівка на пороги Опо
відання для дітей. З малюнками. 
1916. Ц. 18 коп.

№ 4. А. Кащенко. Згадки про, Сагайдачне та 
його околиці. З малюнками. 1916, 
Ц. 50 коп.

№ 5. Д. Мамин-Сібіряк. Поганий день Василя 
Івановича. Оповідання для дітей. 
1616. II. 8 коп.

№ 6. Т. Романченко. Поезії. 1616. Ц. 25 к.
Продаж — по всіх українських книгарнях.

Головний склад—в книгарні „Слово": Катеринослав, Полицейська, дім Мизко.
Там же продають видання всіх инших українських видавництв, приймають передплату на всі 
українські часописи та продають всякі кустарні вироби: гончарні, деревляні, вишивки й таке инше.

BSWJ
Тип. „Крестнаго Календаря11, Москва.


